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t.n.v. Judoclub Brunssum

Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de judoclub,
Iets later dan jullie gewend zijn is de nieuwsbrief dan toch verschenen.
Vanwege nogal wat drukte (werk en privé) kostte het mij wat moeite om deze nieuwsbrief nog
voor de meivakantie klaar te krijgen.
Let op: alleen zaterdag 22 april is er nog een les in april. Daarna hebben we twee weken
vakantie.
Veel leesplezier…

Agenda maart tot en met mei:
Lesuitval in de komende maanden:
 maandag 24 april
geen les i.v.m. meivakantie
 zaterdag 29 april
geen les i.v.m. meivakantie
 maandag 1 mei
geen les i.v.m. meivakantie
 maandag 5 juni
geen les i.v.m. Pinksteren
Activiteiten
 zaterdag
 zaterdag
 zaterdag
 zaterdag
 zondag
 zaterdag
 zondag
 zaterdag
 zondag
 zaterdag
 zondag
 zaterdag
 zaterdag
 maandag
 zaterdag
 zaterdag

en (les)activiteiten voor de komende maanden:
22 april
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond)
13 mei
PUW: JC Overhoven
13 mei
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond)
13 mei
TRN: intern. Houvast Judotoernooi [BV De Hechte Band]
14 mei
TRN: intern. Houvast Judotoernooi [BV De Hechte Band]
20 mei
koffie inloop
21 mei
TRN: Heuvellandtoernooi [Kano Houthem]
3 juni
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt]
4 juni
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt]
17 juni
Districts jeugddag (ovb)
18 juni
Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
24 juni
PUW-speciaal: Judokan Maastricht
1 juli
examens JCB
3 juli
examens JCB
8 juli
vriendjes op de mat
10 juli
laatste les
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Clubkampioenschappen 2017 [CA]
25 maart werden de clubkampioenschappen georganiseerd.
Er hadden zich maar liefst 43 deelnemers opgegeven. Helaas waren er enkelen die niet zijn
komen opdagen waardoor de planning omgegooid moest worden.
Buiten dit enige minpuntje zijn de clubkampioenschappen zeer goed verlopen.
Vooral dankzij de medewerkers en enthousiaste ouders en judoka was deze activiteit zeker
een groot succes.
De uitslagen:
Poules op basis van gewicht, leeftijd en ervaring:
poule 1
1 Yinthe Raven
2 Stef Müller
3 Maarten van Haren
poule 2
1 Jessy Schröder
2 Jason Ruwette
3 Annabel Bastiaans
poule 3
1 Cas Müller
2 Mik Zielemans
3 Senne Tantillo
poule 4
1 Jay van Nispen
2 Stan van Haren
3 Jop van Maris
3 Nick Lucassen
3 Steijn Soiron

poule 5
1 Dylan Aarts
2 Oscar Blezer
3 Mees Frings
3 Chayenna Norder
poule 6
1 Lorenzo Witberg
2 Chaya van Forst
3 Louisa van de Varst
3 Jordy Witberg
poule 7
1 Deanne Dijkstra
2 Luc Verkoijen
2 Imke Ramakers
3 Thijn Müller

poule 8
1
Denise Dijkstra
2
Nikki Rijlaarsdam
3
Rick Veltrop
poule 9
1
Tom Ramakers
2
Ricky Dupuits
3
Solange van Forst
poule 10
1
Marcel Rogge
2
Kevin Kinssen
3
Bart Lammers
poule 11
1
Lars Timmermans
2
Yuri Hendrix
3
Lotte Theunissen

Poules van de eigen trainingsgroep:
poule O1
1 Jessy Schröder
2 Jason Ruwette
3 Annabel Bastiaans

poule M1
1 Rick Veltrop
2 Lorenzo Witberg
3 Jordy Witberg

poule B (-16)
1 Klāvs Jaunslavietis
2 Tom Ramakers
3 Solange van Forst

poule O2
1 Nikki Rijlaarsdam
2 Louisa van de Varst
3 Oscar Blezer

poule M23
1 Denise Dijkstra
2 Imke Ramakers
3 Luc Verkoijen

poule B (16+)
1 Lars Timmermans
2 Yuri Hendrix
3 Bart Lammers

Naast deze uitslagen hadden we ook nog jubilarissen, toppers van de club en meer mensen
die we naar voren hebben geroepen om ze te bedanken voor hun inzet.
Natuurlijk konden we niet iedereen naar voren halen, dus bij deze bedankt allemaal.
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Jaarvergadering 2017 [BK]
19 maart was de jaarlijkse ledenvergadering (jaarvergadering).
De opkomst dit jaar was lager dan de keren ervoor. Jammer, want er stonden toch wel
belangrijke punten op de agenda.
Er volgt nog een uitgebreider verslag, maar hier volgen de belangrijkste punten uit deze
vergadering.
- De contributie is, vanwege stijgende kosten en tegenvallende inkomsten, per 1-4-2017 met
€1,50 verhoogd. Dit betekent dat de contributie voor jeugdleden nu €13,00 en voor
senioren nu €14,00 bedraagt.
- Het financieel verslag is goedgekeurd. We hadden een goed jaar, mede dankzij de
inkomsten van de Parade en vanwege het feit dat er in 2016 geen clubkampioenschappen
zijn gehouden.
- De begroting voor 2017 toont aan dat de contributieverhoging echt nodig is. Met deze
verhoging ziet het komende jaar er financieel goed uit.
- Wendy Janssen (moeder van Bo) is toegetreden tot het bestuur en zal zich in eerste
instantie vooral op creatief vlak (website, uitstraling vereniging, folders, etc) bezig houden.
JCB servicepunt (administratie) [BK/TK]
De openingstijden van het JCB servicepunt zijn op:
- maandag van 18:15 - 19:00 uur, zaterdag van 09:30 - 10:00 uur en 10:45 - 11:15 uur.
De bezetting is in principe iedere eerste en derde maandag en eerste en derde zaterdag in de
maand. Voor de rest van dit seizoen zijn dit de volgende dagen:
maand
dag
weekdag
dag
weekdag
dag weekdag
dag
weekdag
mei
1
maandag
6
zaterdag
15
maandag
20
zaterdag
juni
3
zaterdag
geen maandag
17
zaterdag
19
maandag
koffieinloop:

..

zaterdag

Ook buiten de openingstijden van het servicepunt is er koffie of thee te verkrijgen.
Examentraining eerste, tweede en derde dan op 22 april [JBN Li]
Voor iedereen die bezig is met het trainen voor zijn zwarte band
wordt er door de JBN in district Limburg weer een
examentraining georganiseerd.
Dergelijke stages zijn zeer leerzaam en je komt mogelijk je toekomstige examinator ook nog
eens tegen. Een prima gelegenheid om een goede indruk te maken!
Zie "22-04-2017 Examentraining [JBN Li]"
25 x 25: Vrienden van Judoclub Brunssum [CS]
Ook in april zijn er weer vrienden van de judoclub bijgekomen
- Rumpenerhof hotel/café (locatie jaarvergadering)
- Air serv
Bedankt!
Weet je iemand of wil je zelf vriend van JC Brunssum worden?
Stuur dan een mailtje naar leden@judoclubbrunssum.nl .
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Vrienden van Judoclub Brunssum

f ebruari 2017

f ebruari 2017

f ebruari 2017

f ebruari 2017

f ebruari 2017

april 2017

www.budgetcontrol4u.nl

De Koumen 39 Hoensbroek
f ebruari 2017

bigribcounter-hoensbroek.nl
maart 2017

f ebruari 2017

maart 2017

april 2017

(k lik op logo om door te link en)

Vrienden van Judoclub Brunssum
Wil je ook vriend van Judoclub Brunssum worden?
Voor €25,00 per vakje sta je een jaar lang, met foto of logo, met een persoonlijke boodschap
of lijfspreuk, op deze pagina.
Neem contact op met Roy Stevens of Brenda Timmermans.
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Jaarplanning 2016/2017
Een overzicht van het komende seizoen (wijzigingen voorbehouden). {…} = betalingskenmerk
 zaterdag 22 april
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {S2017-2}
 maandag 24 april
geen les i.v.m. meivakantie
 zaterdag 29 april
geen les i.v.m. meivakantie
 maandag 1 mei
geen les i.v.m. meivakantie
 zaterdag 13 mei
PUW: JC Overhoven
 zaterdag 13 mei
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {S2017-03}
 zaterdag 13 mei
TRN: intern. Houvast Judotoernooi [BV De Hechte Band] {T2017-2}
 zondag 14 mei
TRN: intern. Houvast Judotoernooi [BV De Hechte Band] {T2017-2}
 zaterdag 20 mei
koffie inloop
 zondag 21 mei
TRN: Heuvellandtoernooi [Kano Houthem] {T2017-09}
 zaterdag 3 juni
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt] {T2017-04}
 zondag
4 juni
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt] {T2017-04}
 maandag 5 juni
geen les i.v.m. Pinksteren
 zaterdag 17 juni
Districts jeugddag (ovb)
 zondag 18 juni
Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
 zaterdag 24 juni
PUW-speciaal: Judokan Maastricht
 zaterdag 1 juli
examens JCB {X2017-2}
 zondag
2 juli
TRN: 1ste Budo Ryu Starterstoernooi [Budo Ryu Sports]] {T2017-10}
 maandag 3 juli
examens JCB {X2017-2}
 zaterdag 8 juli
vriendjes op de mat
 zaterdag 10 juli
laatste les
Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
= nieuw toegevoegd sinds vorige jaarplanning
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Bijlage 1: "22-04-2017 Examentraining [JBN Li]"
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